
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
આર-૧ શાખા 

વચંાણે લીધી: આયોગની તા.૨૪-૦૫-૨૦૧૭ની રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 
જા.ક્ર. ૫૦/૨૦૧૪-૧૫, મદદનીશ નનયામક,વગગ-ર ના ઉમેદવારોની 

અરજી ચકાસણીને અંતે રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 
૧.  આ જાહરેાતમાાં દર્ાાવ્યા મજુબ કુલ ૦૨ જગ્યા અંગેની ભરતી પ્રક્રિયા માટે, જગ્યાના ત્રણ ગણા 
જેટલા ઉમેદવારોને રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર જાહરે કરવાના થાય. જે માટે પ્રાથમમક કસોટીમાાં મેળવેલ 
ગણુ ધ્યાને લઇ, ગણુાનિુમ (Merit) મજુબ ઉમેદવારોની પાત્રતા નક્કી કરતાાં છેલ્લા િમના ઉમેદવારે 
મેળવેલ ગણુ કરતાાં નીચેની યાદીમાાં દર્ાાવેલ ઉમેદવારો ઓછા ગણુ ધરાવતાાં હોઈ, રૂબરૂ મલુાકાત 
માટેની પાત્ર ઉમેદવારોની યાદીમાાં સમાવેર્ કરવા પાત્ર નથી.   

Sr. No Roll No Candidate’s Name 

1 101000370 MANOJKUMAR CHANDULAL PATEL   

2 101000403 BHAVIN MAHESHKUMAR JOSHI   

3 101000635 MANSING RANSING SODHA   

 

૨.  પ્રાથમમક કસોટીમાાં મેળવેલ ગણુ ધ્યાને લઇ, ગણુાનિુમ (Merit) મજુબ ઉમેદવારોની પાત્રતા 
નક્કી કરતાાં છેલ્લા િમના ઉમેદવારે મેળવેલ ગણુ કરતાાં નીચેની યાદીમાાં દર્ાાવેલ ઉમેદવારો વધ ુ
ગણુ ધરાવતાાં હોવા છતાાં નીચે જણાવ્યા મજુબના કારણોસર જાહરેાતની જોગવાઇઓ પક્રરપણૂા કરતાાં 
ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાત માટેની પાત્ર ઉમેદવારોની યાદીમાાં તેઓનો સમાવેર્ થતો નથી. 

Sr. No Roll No Candidate’s Name Remarks 
1 101000010 HIMMATBHAI DHIRABHAI  DHAPA નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

2 101000012 SANJAYKUMAR ISHVARLAL  DESAI   નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

3 101000020 ALOK PARESH  SHAH   નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

4 101000025 PARTH JANAKRAY  UNADKAT   નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
5 101000032 AZIZ HAJIMAHMAD  MANSURI   અનધક વય તથા નનયત પ્રકારનો પરૂતો 

અનભુવ ધરાવતા નથી. 
6 101000037 JITEN DILIPKUMAR  SHETH   નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

7 101000050 GAYATRI NAVINCHANDRA  UPADHYAY   નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
8 101000054 MITESHKUMAR KIRTIKUMAR  

GADHAVI   
નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

9 101000058 YOGESHKUMAR DINESHBHAI  
THUMAR   

નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

10 101000066 DINESHBHAI MOTIBHAI  DABHI   નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

11 101000068 CHIRAGKUMAR AMRUTBHAI  PATEL નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

12 101000094 MADHURI DILIPBHAI  VADHER   નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 



13 101000099 CHANDRESHKUMAR DEVJIBHAI  
BHAMBHI   

નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

14 101000112 ROHIT PRABHUDAS  LALWANI   નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
15 101000130 KAMALENDRASINH NATVARSINH  

CHAMPAVAT   
નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

16 101000137 KUNJALBA PRADYUMANSINH  
RATHOD   

નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

17 101000155 RAVIKUMAR PARESHBHAI  TILAVAT   નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

18 101000156 LAXMANBHAI GOKALBHAI  BHARAVAD   નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

19 101000163 PRITIBEN RAMANBHAI  LAD   નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

20 101000170 VAISHALI DIPALBHAI  PATEL   નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
21 101000178 KALPESHKUMAR RAMESHCHANDRA  

THAKKAR   
નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

22 101000182 NARENDRAKUMAR ZINABHAI  
CHAUHAN   

નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

23 101000185 DIPAK JAYANTILAL  MAKATI નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
24 101000187 HIMANSHU PRAHLADBAHI  SHRIMALI   આયોગના તાાઃ ૧૧-૦૪-૧૭ના પત્રથી  જરૂરી 

પ્રમાણપત્રો સહહત અરજીપત્રક મગંાવી, એક વધ ુ
તક આપવા છતા ંતે મોકલેલ નથી. આથી 
ઉમેદવારી રદ કરેલ છે. 

25 101000200 KAUSHIKKUMAR JAGDISHCHANDRA  
TRIVEDI   

નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

26 101000214 MANOJ PARSOTTAMBHAI  GAJERA   નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
27 101000223 JITENDRAKUMAR BABULAL  DARJI   નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
28 101000237 MAHENDRAKUMAR LIMBABHAI  

PARMAR   
નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

29 101000283 DIGPALKUMARSINHJI 
CHANDRAJITSINHJI  PARMAR   

નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

30 101000285 DHRUVKANT DINESHCHANDRA  JOSHI   નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

31 101000322 ASHISHKUMAR SAMUEL  PARMAR   નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

32 101000331 NARESHKUMAR JETHABHAI  AL   નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

33 101000381 VISHAL RAMESHBHAI  GORVADIYA   નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

34 101000387 RUPABA KIRTI  DANGAR   નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

35 101000396 KHYATI SAMIRSINH  VIHOL   નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

36 101000423 PRAFULKUMAR NANALAL  PALA   નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

37 101000425 MEHUL CHANDRAKANT  KELAIYA   નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

38 101000432 NILESHKUMAR ARVINDBHAI  PATEL   નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
39 101000437 ROBINSON NATVARLAL  PARMAR   નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
40 101000438 GAURAV AJMALBHAI  VANIA   આયોગના તાાઃ ૧૧-૦૪-૧૭ના પત્રથી  જરૂરી 

પ્રમાણપત્રો સહહત અરજીપત્રક મગંાવી, એક વધ ુ
તક આપવા છતા ંતે મોકલેલ નથી. આથી 
ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.  

41 101000449 NIRAVKUMAR CHUNIBHAI  SUVAGYA   નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

42 101000462 SHRIJALARAM MOMBHAI  PARMAR   નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 



43 101000463 RANUBHA JUVANSINH  VAGHELA   નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
44 101000468 JIGNESHKUMAR RAMESHCHANDRA  

LUHARIYA   
નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

45 101000498 VIPULKUMAR VINODCHANDRA  
TRIVEDI   

નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

46 101000520 NIRAVKUMAR PRASHANTBHAI  
GHOSALKAR   

નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

47 101000526 VIVEK SHYAMSUNDARBHAI  SHAH   નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

48 101000530 JAGDISHKUMAR BABABHAI  PATEL   નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

49 101000606 ROHITKUMAR PRAVINKUMAR  BAROT   નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

50 101000644 DILIPKUMAR ARJAN  MYATRA   નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

51 101000663 SANJAYKUMAR SHANKARLAL  PATEL   નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
52 101000664 SANJAYKUMAR BALKRUSHNABHAI  

LAKHTARIYA   
નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

53 101000669 HIMESHKUMAR VINODBHAI  PATEL   નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

54 101000685 AMIT KALPESHKUMAR  RAVAL   નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

55 101000701 RAVIKUMAR RAMESHKUMAR  PATEL   નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
56 101000713 DHARMENDRAKUMAR HIMATLAL  

CHAVDA   
અનધક વય તથા નનયત પ્રકારનો પરૂતો 
અનભુવ ધરાવતા નથી. 

57 101000718 RAJENDRASINGH AMRUTLAL  RAO   નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

58 101000728 DHARMENDRA ARVINDBHAI  PANDYA   નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

59 101000743 MAHMADASHIF KADUKHAN  PATHAN   નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
60 101000765 DIPAK NANUBHAI  SOLANKI   અનધક વય તથા નનયત પ્રકારનો પરૂતો 

અનભુવ ધરાવતા નથી. 

61 101000767 PRAKASHBHAI BACHUBHAI  SANGADA   નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

62 101000769 NIMISHABEN VALABHAI  CHAUHAN   નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

63 101000789 HARPALSINH TAKHATSINH  RATHOD   નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

64 101000790 HARDIKKUMAR DINESHKUMAR  PATEL   નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
65 101000791 VANITABAHEN DAHYABHAI  

MAKWANA   
નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

66 101000801 JITENDRAKUMAR SURYANARAYAN  
PANDEY   

નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

67 101000809 JAYESHKUMAR NANALAL  PALA   નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

૩.       પ્રાથમમક કસોટીમાાં મેળવેલ ગણુ ધ્યાને લઇ, ગણુાનિુમ (Merit) મજુબ ઉમેદવારોની પાત્રતા 
નક્કી કરતાાં છેલ્લા િમના ઉમેદવારે મેળવેલ ગણુ કરતાાં નીચેની યાદીમાાં દર્ાાવેલ ઉમેદવારો ઓછા 
ગણુ ધરાવતાાં હોઈ, તથા નીચે જણાવ્યા મજુબના કારણોસર જાહરેાતની જોગવાઇઓ પક્રરપણૂા કરતાાં 
ન હોઇ,  રૂબરૂ મલુાકાત માટેની પાત્ર ઉમેદવારોની યાદીમાાં તેઓનો સમાવેર્ થતો નથી. 

Sr. No Roll No Candidate’s Name Remarks 

1 101000033 PRADYUMANSINH VIKRAMSINH 
RATHOD  

નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

2 101000141 PAYAL ANILBHAI SHAH  નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
3 101000199 DHIRENDRAKUMAR GAJENDRABHAI 

SALVI  
નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 



4 101000212 HASUMATI JAYNTIBHAI PATEL  નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
5 101000242 NIRAV RAVINDRABHAI TRIVEDI  નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
6 101000265 BHIKHIBEN BABUBHAI CHAUDHARY  નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
7 101000273 JITEN MAHENDRABHAI BHATTI  નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
8 101000287 DAXABEN PALJIBHAI MAKWANA  નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
9 101000335 MAYURKUMAR GOPALDAS PANDIT  આયોગના તાાઃ ૧૧-૦૪-૧૭ના પત્રથી  જરૂરી 

પ્રમાણપત્રો સહહત અરજીપત્રક મગંાવી, એક વધ ુ
તક આપવા છતા ંતે મોકલેલ નથી. આથી 
ઉમેદવારી રદ કરેલ છે. 

10 101000355 SUDHIRKUMAR JAGADISHBHAI 
PATEL  

નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

11 101000361 VIRENDRASINH VIJAYSINH PARMAR  નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
12 101000405 NIKITA RAJANKUMAR PATEL  નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
13 101000428 DHAVAL UPENDRABHAI VAGHELA  નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
14 101000460 PRAVIN B PAWAR  નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
15 101000477 DINESHKUMAR MANSINHBHAI 

CHAUDHARI  
નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

16 101000595 SHABANA MOHMMED HUSSAIN 
SHAIKH  

નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

17 101000649 KARTIK VIJAYBHAI KACHA  નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
18 101000741 ANKUSHKUMAR RAMESHBHAI PATEL  નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
19 101000775 NIRMALKUMAR MAHESHKUMAR 

SANCHALA  
નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

20 101000820 ARVINDKUMAR BABABHAI PARMAR  નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
 

 
 

                                                                                                     સહી/-                                                                  

સ્થળ :ગાાંધીનગર                                                            (વી. કે. અજમેરા)  

તા :30-૦૫-૨૦૧૭                                                          નાયબ સચચવ 

                                                                          ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 


